หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลักสู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิ ชาที สอดคล้องกบั ที กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่น้อยกว่ า 134 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ า

98 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
44 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ

เรียน ไม่น้อยกว่ า

1) กลุ่มวิชาแกน
4011305
4011306
4011601
4011602
4021105
4021106
4022102
4022103
4031101
4031102
4031103
4031104
4091401
4092401
4111101

ฟิ สิกส์ 1
Physics I
ฟิ สิกส์ 2
Physics II
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 1
Physics Laboratory I
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 2
Physics Laboratory II
เคมี 1
Chemistry I
ปฏิบตั ิการเคมี 1
Chemistry Laboratory I
เคมี 2
Chemistry II
ปฏิบตั ิการเคมี 2
Chemistry Laboratory II
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytical Geometry I
แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytical Geometry II
หลักสถิติ
Principles of Statistics

98 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4093402

สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4014902 สัมมนาฟิ สิกส์
Seminar in Physics
4014903 โครงการพิเศษในฟิ สิกส์
Special Project in Physics
4012401 ฟิ สิกส์แผนใหม่
Modern Physics
4012201 กลศาสตร์ 1
Mechanics I
4012202 แม่เหล็กไฟฟ้ า 1
Electromagnetism I
4012203 ฟิ สิกส์เชิงคณิ ตศาสตร์
Mathematical Physics
4013308 คลืนและทัศนศาสตร์
Wave and Optics
4012601 ปฏิบตั ิการกลศาสตร์
Mechanics Laboratory
4012602 ปฏิบตั ิการแม่เหล็กไฟฟ้ า
Electromagnetism Laboratory
4013304 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
4013401 กลศาสตร์ควอนตัม 1
Quantum Mechanics I
4013403 ฟิ สิกส์นิวเคลียร์ 1
Nuclear Physics I
4014406 ฟิ สิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
4013602 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์แผนใหม่
Modern Physics Laboratory
4044201 ดาราศาสตร์ 1
Astronomy I

3(3-0-6)
44 หน่ วยกิต
2(1-2-3)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

4013501
4012501

อิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น
Introduction to Electronics
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับนักฟิ สิกส์
Computer Programming for Physicists

3) กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียน ไม่ น้อยกว่ า
4013405
4013402
4013404
4013406
4014405
4014601
4044202
4044601
4014507
4052101
4052301
4053101
4013502

กลศาสตร์ 2
Mechanics II
กลศาสตร์ควอนตัม 2
Quantum Mechanics II
ฟิ สิกส์นิวเคลียร์ 2
Nuclear Physics II
แม่เหล็กไฟฟ้ า 2
Electromagnetism II
ฟิ สิกส์เชิงสถิติ
Statistical Physics
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์นิวเคลียร์
Nuclear Physics Laboratory
ดาราศาสตร์ 2
Astronomy II
ปฏิบตั ิการดาราศาสตร์
Astronomical Laboratory
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Astrophysics
ธรณี วิทยาทัวไป
General Geology
อุตุนิยมวิทยาเบืองต้น
Introduction to Meteorology
วิทยาศาสตร์เกียวก ับโลก
Earth Science
อิเล็กทรอนิกส์ขนสู
ั ง
Advanced Electronics

3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

4014402
4014502
4014504
4014505
4014508
4014510
4014204
4014205
4014509
4014511

ฟิ สิกส์เชิงรังสี
Radiological Physics
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
Digital Electronics
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
Optoelectronics
นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์
Nuclear electronics
ฟิ สิกส์เชิงคํานวณเบืองต้น
Introduction to Computational Physics
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในทางฟิ สิกส์
Numerical Analysis in Physics
เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
นาโนเทคโนโลยีเบืองต้น
Introduction to Nanotechnology
วัสดุศาสตร์เบืองต้น
Introduction to Materials Science
ฟิ สิกส์สารกึงตัวนําเบืองต้น
Introduction to Semiconductor Physics

4) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
4013801

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพฟิ สิกส์
Field Experience in Physics

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่ วยกิต
3(200)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซํา
กบั
รายวิชาทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีก ําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะ
4011305

ฟิ สิกส์ 1
Physics I

3(3-0-6)

การวัด ความแม่นยําและความเที ยงตรงในการวัด หน่ ว ย ปริ มาณสเกลาร์
และเวกเตอร์ ตําแหน่งและการเคลือนที ของวัต ถุ กฎการเคลือนที ของนิ ว ตัน งาน กาํ ลัง พลังงาน
กฎการอนุ รั ก ษ์ข องพลัง งานและโมเมนตั ม การเคลื อนที ของกลุ่ ม อนุ ภ าคและวัต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง
การเคลือนทีแบบคาบ คลืนกล สมบัติ ค วามยืด หยุ่นของสสาร เสี ยงและการได้ยิน อุณ หพลศาสตร์
และกลศาสตร์ของไหล
4011306

ฟิ สิกส์ 2
Physics II

3(3-0-6)

ประจุ ไฟฟ้ า กฎคู ลอมบ์ สนา มไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า
ไฟฟ้ ากระแสตรง สนามแม่เหล็กอันเนื องมาจากกระแสไฟฟ้ า สารแม่เหล็ก ความเหนี ยวนํา และ
ความจุไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิ กส์เบื องต้น คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ทัศนศาสตร์ กายภาพ
และเรขาคณิ ต ทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษ ทฤษฏีควอนตัมเบืองต้น โครงสร้า งอะตอม นิ ว เคลียสและ
การสลายนิวเคลียส

4011601

ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ 1
Physics Laboratory I
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4011305 ฟิ สิกส์ 1

1(0-3-2)

ปฏิบตั ิการทีเกียวก ับเนื อหาวิชาฟิ สิกส์ 1 ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปฏิบตั ิการ
4011602

ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ 2
Physics Laboratory II
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4011306 ฟิ สิกส์ 2

1(0-3-2)

ปฏิบตั ิการที เกียวก ับเนือหาวิชาฟิ สิกส์ 2 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบตั ิการ

4021105

เคมี 1
Chemistry I

3(3-0-6)

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริ มาณสัมพันธ์ สมบัติต่างๆ
ของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์ และ จลนพลศาสตร์
4021106

ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
Chemistry Laboratory I
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4021105 เคมี 1

1(0-3-2)

ปฏิบตั ิการทีสอดคล้องก ับเนือหารายวิชาเคมี 1
4022102

เคมี 2
Chemistry II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4021105 เคมี 1

3(3-0-6)

สมดุ ลเคมี สมดุลไอออนในนํา กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้ า
เบืองต้น เคมีอินทรี ยเ์ บื องต้น เคมีนิวเคลียร์ เบืองต้น เคมีสิงแวดล้อมเบืองต้น
4022103

4031101

ปฏิบตั กิ ารเคมี 2
Chemistry Laboratory II
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4022102 เคมี 2

1(0-3-2)
3(3-0-6)

ปฏิบตั ิการทีสอดคล้องกับเนือหารายวิชาเคมี 2
ชีววิทยา 1
Biology I

หลักชีววิทยาทัวไป สมบัติของสิงมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ งมีชีวิ ต
สารพันธุ ก รรม เซลล์แ ละเนื อเยือ การสื บพันธุ์แ ละการเจริ ญเติ บโต อนุ กรมวิ ธาน อาณาจักรของ
สิงมีชีวิต นิเวศวิทยาวิวฒั นาการของสิงมีชีวิต

4031102

ชีววิทยา 2
Biology II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1

3(3-0-6)

เ มแทบอลิ ซึ ม การขนส่ งสารผ่ า นเนื อเยื อหุ ้ มเซลล์ เอนไซม์ การสั งเคราะห์ ด้ ว ยแสง
การหายใจระดับเซลล์ การขนส่ งและการคายนําของพืช สมดุ ลภายในเซลล์ การทํา งานของระบบ
ต่างๆ ในร่ างกาย หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมและการปรับตัว
4031103

ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4031101 ชีววิทยา 1

1(0-3-2)

องค์ ป ระกอบ วิ ธี ใ ช้ และการเก็บ รั ก ษากล้อ งจุ ล ทรรศน์ เซลล์ แ ละ
ส่วนประกอบของเซลล์ การทดลอบสารอาหาร สารพันธุ กรรม การแบ่ งเซลล์ เนื อเยือพืช เนื อเยือ
สัตว์ การเจริ ญเติบโตของสิงมีชีวิต อาณาจักรของสิงมีชีวิต และระบบนิเวศ
4031104
ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 2
1(0-3-2)
Biology Laboratory II
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4031102 ชีววิทยา 2
ปฏิ บัติ ก ารเกียวกบั เมแทบอลิ ซึม ของสิ งมี ชีวิ ต การแพร่ แ ละออสโมซิ ส
การทํา งานของเอนไซม์แ ละปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การทํา งานของเอนไซม์ การสัง เคราะห์ ด ้ว ยแสง
การหายใจระดับเซลล์ ระบบต่างๆ ของร่ างกาย การรักษาสมดุ ลของสิ งมีชีวิ ต การถ่า ยทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
4091401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytical Geometry I

3(3-0-6)

เรขาคณิ ตวิ เคราะห์ ว่ าด้ วยเส้ นตรง วงกลมและภาคตั ดกรวย ลิ มิ ตของฟั งก์ชั น
ฟังก์ชนั ต่อเนือง อนุ พนั ธ์แ ละหาอนุ พนั ธ์ข องฟั งก์ชันพีชคณิ ต ฟั งก์ชันอดิ ศยั การประยุกต์ อนุ พนั ธ์
และอินทิกรัล

4092401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
Calculus and Analytical Geometry II
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 1

พิ ก ดั เชิ งขัว สมการอิ งตั วแปรเสริ ม อิ นทิ กรั ลจํ าก ดั เขต เทคนิ คการอิ นทิ เกรต
การประยุก ต์ อิ น ทิ ก รั ล จํา ก ดั เขต อนุ พ ัน ธ์ และอิ น ทิ ก รั ล ของฟั ง ก์ชัน ในพิ ก ดั เชิ ง ขัว อิ น ทิ ก รั ล
ไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิ ตาล ลําดับและอนุกรม อนุกรมก ําลัง
4093402

สมการเชิงอนุพันธ์ สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน :4092401 แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 2

สมการเชิ ง อนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ ง สมการเชิ งอนุ พ ันธ์อนั ดับสอง ลํา ดับที สู ง
กว่า สมการอนุพนั ธ์เชิงเส้น แบบโฮโมจีเนียส และนอนโฮโมจี เนี ยส วิ ธีอนุ กรมกาํ ลัง วิ ธีโฟรบี นีอุส
การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ในวิชาฟิ สิกส์
4012203

ฟิ สิกส์ เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Physics

3(3-0-6)

การวิเคราะห์เวกเตอร์ ตัวดําเนินการและการวิ เคราะห์ เมทริ กซ์ ฟั งก์ชันและ
การวิเคราะห์ตวั แปรเชิ งซ้อน แคลคู ลสั ของเรสซิ ดิ ว สมการอนุ พนั ธ์แ บบธรรมดา สมการอนุ พนั ธ์
ย่อย ฟั งก์ชันพิ เศษ อนุ กรมฟูเรี ยร์ แ ละปั ญ หาค่ า ขอบเขต การประยุก ต์ การแปลงแบบฟู เรี ย ร์ แ ละ
ลาปลาซ ทฤษฏีกลุ่ม แคลคูลสั ของการแปรผัน โดยเน้นประยุกต์ในฟิ สิกส์
4111101

หลักสถิติ
Principles of Statistics

3(3-0-6)

ความหมา ยของสถิ ติ ขอบเข ตและประโยชน์ ข องสถิ ติ สถิ ติ ที ใช้
ในชีวิตประจําวัน ขันตอนในการใช้สถิติเพือการตัดสินใจ หลักเบื องต้นของความน่ า จะเป็ น ตัว แปร
สุ่ม การแจกแจง ความน่ า จะเป็ นแบบทวิ นาม แบบปั ว ร์ ซองและแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจง
ค่ า ที ได้จ ากตัว อย่า ง หลัก การประมาณค่ า การทดสอบสมมุติ ฐ าน การหาความสัมพัน ธ์ระหว่ า ง
ตัวแปรการพยากรณ์

4014901

สัมมนาฟิ สิกส์
Seminar in Physics

2(1-2-3)

หั ว ข้อ ฟิ สิ ก ส์ ต ามความสนใจ โดยการค้น คว้า นํา ผลงานและความรู ้
ทางด้า นฟิ สิ ก ส์ หรื อ ปั ญ หาทางฟิ สิ ก ส์ ม าอภิ ป รายอย่า งมี เ หตุ ผ ลตามวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
ฝึ กการเขียนโครงการและการเขียนรายงาน
4014903

โครงการพิเศษในฟิ สิกส์
Special Project in Physics

3(1-2-3)

ให้ นัก ศึ ก ษาเลื อ กทํ า โครงการพิ เ ศษหรื อ ค้น คว้า ด้ ว ยตนเองในหั ว ข้ อ
ที สนใจ โดยการเสนอหั ว ข้ อ ที จะค้ น คว้า หรื อทดลองในลัก ษณะเฉพาะตั ว หรื อเป็ นกลุ่ ม
ต่ อ อาจารย์ที ปรึ ก ษาโครงการพิเ ศษ เพื อวางแผนให้ เป็ นขันตอนและเหมาะสมก บั วิ ธีก ารทาง
วิ ทยาศาสตร์ โดยที หั ว ข้อที จะทํา การทดลองหรื อ ค้นคว้า ให้ อ ยู่ในดุ ลพินิ จ ของอาจารย์ทีปรึ กษา
โครงการพิเศษ รวมถึง การนําเสนอรายงานในรู ปเอกสารงานโครงการพิเศษ และการเสนอรายงาน
ต่อกรรมการควบคุมโครงการพิเศษ
4012201
กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics I
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4011305 ฟิ สิกส์ 1
การวิ เ คราะห์ เ วกเตอร์ เวกเตอร์ แ คลคู ล ัส เวกเตอร์ โ อเปอร์ เ รเตอร์
การแปลงโคออร์ ดิ เ นต กฎของนิ ว ตั น การประยุ ก ต์ ก ฎของนิ ว ตั น พลัง งานและโมเมนตั ม
ระบบอ้า งอิง นอนอิ เ นอร์ เ ชี ย การเคลื อนที ภายใต้ค วามโน้ม ถ่ว ง แรงศู นย์ก ลาง การแกว่ ง กวัด
ฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบคู่ควบ การสันแบบเชิงเส้น พลศาสตร์ ข องระบบอนุ ภาคและวัต ถุแ ข็ ง
เกร็ง กลศาสตร์แบบลากรานจ์และแฮมิลตัน

4013405

กลศาสตร์ 2
Mechanics II
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4012201 กลศาสตร์ 1

3(3-0-6)

การแทนด้ ว ยเมทริ กซ์ ระบบพิ ก ดั เคลื อนที ทฤษฏี การสั นน้ อ ยๆ
ปั ญหา วัตถุสองชิน ทฤษฎีบทวิเรี ยล พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง หลักการแปรผัน สมการลากรานจ์ ทฤษฎี
แฮมิ ล ตัน การแปลงแบบคาโนนิ ค อล เทนเซอร์ ข องความเฉื อย สมการออยเลอร์ เสถี ย รภาพ
ของการหมุ น แบบไม่ มี ท อร์ ก การหมุ น ควงของลู ก ข่ า งสมมาตร การสั นแบบโหมดปกติ
กลศาสตร์ สัมพัทธภาพ
4012202

แม่เหล็กไฟฟ้ า 1
Electromagnetism I
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4011306 ฟิ สิกส์ 2

3(3-0-6)

การวิ เ ครา ะห์ เว กเตอร์ สนามไฟฟ้ าสถิ ต ศั ก ย์ไ ฟฟ้ าแ ละพลัง งา น
วิธีทางภาพและวิธีการแยกตัว แปร สนามไฟฟ้ าในสสาร ไดโพลและมัลติ โพลไฟฟ้ า ไดอิเล็กทริ ก
เชิ งเส้นและปั ญหาค่ า ขอบ สนามแม่เหล็กสถิต เงื อนไขขอบเขตแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กใน
สสารสารแม่ เ หล็ก การเหนี ยวนํา แม่ เหล็ก ไฟฟ้ า พลัง งานแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า สมการแมกซ์ เ วลล์
การแผ่รังสีและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
4013406

แม่เหล็กไฟฟ้ า 2
Electromagnetism II
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4012202 แม่เหล็กไฟฟ้ า 1

3(3-0-6)

เอกลัก ษณ์ ข องกรี น และทฤษฎีบ ทของกรี น สมการแมกซ์เ วลล์ใ นสสาร
กฏการอนุ รั ก ษ์ ศัก ย์ส เกลาร์ และศัก ย์เ วกเตอร์ การแปลงเกจ ศัก ย์ห น่ ว งและศัก ย์ก า้ วหน้ า
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าในสสาร การสะท้อนและการส่ งผ่า นที รอยต่ อระหว่ า งพืนผิว ไดอิเล็กทริ กและ
พืนผิว ตัว นํา การดู ด กลืนและการกระจาย ท่ อนํา คลืน การแผ่ค ลืน คลืนในอุปกรณ์ นํา สัญญาณ
การแผ่รั งสี ข องไดโพลไฟฟ้ าและไดโพลแม่เ หล็ก ทฤษฎีสัม พัท ธภาพพิ เศษ ศัก ย์แ บบเวกเตอร์
๔ มิติ พลศาสตร์ไฟฟ้ าเชิงสัมพัทธภาพ

4012401

ฟิ สิกส์ แ ผนใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่ รังสี ของวัตถุด ํา คุ ณสมบัติ คู่ ของคลืนอนุ ภาค
หลักความไม่แ น่ นอนของไฮเซนเบิ ร์ก ทฤษฎีอ ะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสี เอกซ์ เลเซอร์
กลศาสตร์ควอนตัมเบื องต้น โครงสร้างอะตอม สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล กลศาสตร์ เชิ งสถิติ
ฟิ สิกส์สถานะของแข็งเบืองต้น ฟิ สิกส์ของนิวเคลียส และอนุภาคมูลฐานเบืองต้น
4013602

ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ แ ผนใหม่
1(0-3-2)
Modern Physics Laboratory
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4012401 ฟิ สิกส์แผนใหม่
ปฏิบตั ิการทีเกียวก ับเนือหาวิชาฟิ สิกส์แผนใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปฏิบตั ิการ

4013304

อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics

3(3-0-6)

กฏข้ อที ศู นย์ข องอุ ณ หพลศาสตร์ แก๊สในอุ ด มคติ ทฤษฏี จ ลน์ ของแก๊ส
กฏข้อที หนึ งของอุณหพลศาสตร์ ความดัน อุณหภู มิของแก๊ส ระยะทางเฉลีย ความเร็ วเฉลียของอนุ ภาค
การเคลื อนที แบบบราวเนี ยน สมการแสดงสถานะของแวนเดอร์ วาลล์ เอนโทรปี ก บั กฎข้ อที สอง
ของอุ ณหพลศาสตร์ กระบวนการแปรผันกลับได้ และแบบแปรผันกลับไม่ ได้ วัฏจักรของคาร์ โน
ประสิทธิภาพ เครื องยนต์ และการประยุกต์
3(3-0-6)
4013401
กลศาสตร์ ควอนตัม 1
Quantum Mechanics I
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4012401 ฟิ สิกส์แผนใหม่และ4012201 กลศาสตร์ 1
4013402

กลศาสตร์ ควอนตัม 2
Quantum Mechanics II
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4013401 กลศาสตร์ควอนตัม 1

3(3-0-6)

4013308

คลืนและทัศนศาสตร์
Wave and Optics
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4011306 ฟิ สิกส์ 2

3(2-2-5)

แนวคิ ดของการสันและคลืน ชนิ ดของคลืน คลื นเสี ยง คลื นนํา การซ้อนทับ

ของคลื น ลักษณะของคลื นแม่ เหล็กไฟฟ้ า ควอนตัมของแสง ทัศนศาสตร์ เชิ งเรขาคณิ ต การแทรกสอด
การเลี ยวเบนแบบเฟราน์ โฮเฟอร์ และเฟรสเนล โพลาไรเซชัน โคฮี เรนซ์ โฮโลกราฟฟี แอนไอโซทรอปี
ทัศนศาสตร์ฟูเรี ยร์ เลเซอร์และไมโครเวฟ
4013403

ฟิ สิกส์ นิวเคลียร์ 1
Nuclear Physics I
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4012401 ฟิ สิกส์แผนใหม่

3(3-0-6)

นิ ว เคลี ย สของอะตอม แรงนิ ว เคลี ย ร์ แ ละเสถี ย รภาพของนิ ว เคลี ย ส
ทฤษฎี ก ารสลายให้ รั ง สี อ ัล ฟา รั ง สี บี ต า และรั ง สี แ กมมาของนิ ว เคลี ย ส กฎการสลายตั ว
ของสารก ัมมันตรังสีสมดุลของการสลายตัว สารกมั มันตรังสี ทังที มีในธรรมชาติ แ ละประดิ ษฐ์ ขึ น
ตารางนิ ว ไคล์ แ ละแผนผัง การสลายตัว ของนิ ว เคลี ย ส ปฏิ ก ริ ิ ย านิ ว เคลี ย ร์ พลัง งานนิ ว เคลี ย ร์
เครื องปฏิกรณ์ปรมาณู เครื องวัดรังสี ประโยชน์ โทษและการป้ องกันอันตรายจากรังสี
4013404

ฟิ สิกส์ นิวเคลียร์ 2
Nuclear Physics II
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4013401 ฟิ สิกส์นิวเคลียร์ 1

3(3-0-6)

นิ ว ตรอนฟิ สิ ก ส์ เ บื องต้น โปรตอน สภาพการสลายตัว ในกระบวนการ
รั งสี อั ล ฟา รั งสี บี ตา และรั งสี แกมมา ขั นพลั ง งานที ได้ จ ากการสลายตั วของนิ วเคลี ยส
กระบวนการเกิด ปฏิ กริ ิ ยาและแรงนิ ว เคลียร์ ปฏิ กริ ิ ยาแยกสลาย เครื องเร่ งอนุ ภาค อันตรกิริย า
ของนิ ว คลี อ อน สปิ นนิ ว เคลี ย สและความเป็ นแม่ เ หล็ก แรงนิ ว เคลี ย ร์ แบบจํา ลองนิ ว เคลี ย ส
รังสีคอสมิกและ อนุภาคนิวเคลียสย่อย ฟิ สิกส์พลังงานสูงเบืองต้น
4014505

นิวเคลียร์ อิเล็กทรอนิกส์
Nuclear Electronics

3(2-2-5)

ทฤษฎีการวัดอนุ ภาค หั ววัดรั งสี แบบต่ าง ๆ และการทํางานของหั ววัด อุปกรณ์ ว ัด
นิ ว เคลี ยร์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ เบื องต้น แหล่ งจ่ า ยศักย์ไฟฟ้ าสู ง อุ ปกรณ์ ข ยายสั ญญาณ อุ ปกรณ์ นั บ
และเวลาเรทมิเตอร์ อุปกรณ์วิเคราะห์ระดับพลังงาน เครื องวัดนิวเคลียร์แบบเคลือนที

4014601

ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ นิวเคลียร์
Nuclear Physics Laboratory
รายวิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4013403 ฟิ สิกส์นิวเคลียร์ 1

1(0-3-2)

ปฏิบตั ิการทีเกียวก ับเนือหาวิชาฟิ สิกส์นิวเคลียร์ 1 ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปฏิบตั ิการ
4014406

ฟิ สิกส์ สถานะของแข็ง
Solid State Physics
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4012401 ฟิ สิกส์แผนใหม่

3(3-0-6)

โครงสร้ า งผลึ ก กา รเลี ยว เบนของรั ง สี เ อกซ์ โค รงผลึ ก ส่ ว นกลั บ
การวิเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ข องเบสิ ซ พันธะของผลึก การสันของผลึก โฟนอนและสมบัติ ทางความร้อน
แก๊ส เเฟร์ มี อิ เ ล็ก ตรอนอิ ส ระ ทฤษฏี อิ เ ล็ก ตรอนอิ ส ระ แถบพลัง งาน ผลึ ก สารกึงตัว นํา พื นผิ ว
เเฟร์ มี แ ละโลหะ สภาพนํา ยิ งยวด ไดอาแมกเนติ ก พาราแมกเนติ ก เฟอร์ โ รแมกเนติ ก และ
แอนติเฟอร์โรแมกเนติก ไดอิเล็กทริ กและเฟอร์โรอิเล็กตริ ก
3(3-0-6)
4044201
ดาราศาสตร์ 1
4044202
ดาราศาสตร์ 2I
3(3-0-6)
Astronomy
Astronomy II
รายวิ
ชาทีต้รอิ ยงเรี
ยนก่อน : 4044201ดาวเที
ดาราศาสตร์
1 ค และกระบวนการสังเกต
ระบบสุ
ะ กฏของเคปเลอร์
ย ม เทคนิ
ท้องฟ้ า ดาวฤกษ์ กลุ่ มแก๊ส เนบู ล า ดาราจัก ร ควอซาร์ คลื นวิ ทยุ อุ ปกรณ์ ท างดาราศาสตร์
โดยให้อธิบายและคํานวณด้
การวิ
วยกฎเกณฑ์
เคราะห์ เกีแยวก
ละทฤษฎี
บั ระยะทาง
ฟิสิกส์มวล โชติ มาตร ของดาวฤกษ์ ภาวะความเป็ นไป
และการคงอยูข่ องดาวฤกษ์ ฟิ สิกส์ของดวงดาว และดาราจักร
4014507
ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Astrophysics
หลักการเบื องต้นของการก่อตัว ของดาว ระบบของดวงดาว วิ ว ฒั นาการ
ของดวงดาว และลักษณะของดวงดาวนับตังแต่ ภายในจนถึงบรรยากาศ การบรรยายโดยทัวๆ ไป
ของโครงสร้างจักรวาลของเราและจักรวาลอืนๆ

4044601

ปฏิบตั กิ ารดาราศาสตร์
Astronomical Laboratory
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4044201 ดาราศาสตร์ 1

1(0-3-2)

ปฏิบตั ิการทีเกียวก ับเนือหาวิชาดาราศาสตร์ 1 ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปฏิบตั ิการ
4052101

ธรณีวิทยาทัวไป
General Geology

2(1-2-3)
2(1-2-3)

คว ามหมา ย ประวัติ แ ละข อบเขตของธรณี วิ ทยา รู ปร่ า ง ขนา ด
การเคลือนไหวโครงสร้า งส่ ว นประกอบทัวไปและทางเคมีข องโลก คุ ณ สมบัติ ข องแร่ ทางฟิ สิ กส์
และทางเคมี การแยกหมู่แร่ การแพร่ กระจาย และการใช้ประโยชน์จ ากแร่ คุ ณ สมบัติ แ ละลักษณะ
ของหิ นต่ า ง ๆ บนผิว โลก วัฏ จักรการเกิด การแพร่ ก ระจาย และประโยชน์ข องหิ นแต่ ละชนิ ด
ยุคประวัติทางธรณี วิทยาโดยสังเขป เชือเพลิงธรรมชาติ
4052301

อุตุนิยมวิทยาเบืองต้ น
Introduction to Meteorology

ความหมายของบรรยากาศของโลก องค์ ประกอบและสมบั ติ ของบรรยากาศ
สาเหตุ แ ละผลการเปลียนแปลงของลมฟ้ าอากาศ การอุ ตุ นิยมวิ ทยาเบื องต้นการพยากรณ์ อากาศ
การศึกษาวิทยาศาสตร์เบืองต้น การศึกษาภูมิอากาศของไทย
4053101
วิทยาศาสตร์ เกียวกับโลก
3(3-0-6)
Earth Sciences
ความสํา คัญของธรณี วิ ทยาต่ อชี วิ ต ประจํา วัน ธรณี ประวัติ โดยเริ มศึกษา
ตังแต่ ยุค ดึ ก ดํา บรรพ์ถึง ยุค ปั จ จุ บัน ธรณี วิ ท ยา โครงสร้า งและลักษณะภูมิ ประเทศ การสํา รวจ
ทางธรณี วิทยา ธรณี ประยุกต์และธรณี วิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม
ท้องฟ้ า นภา ระบบสุริยะและมิติทีแท้จ ริ ง โครงสร้า งและวิ ว ฒั นาการของดวงดาว รวมทังความรู ้
ใหม่ ๆ เกียวก ับ ดาวเคราะห์ ห้ ว งในห้ ว งนอก ดวงจันทร์ ข องดาวเคราะห์ ประวัติ การกาํ เนิ ด ทะเล
และมหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพ ส่ ว นประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ ทางด้า นชี ว วิ ทยา
ของมหาสมุทร ซึงจะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ทังของไทยและโลก

4013501

อิเล็กทรอนิกส์ เ บืองต้น
Introduction to Electronics

3(2-2-6)

การวัด ความปลอดภัยเบื องต้นวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ
สัญญาณและสัญญาณรบกวน การประมวลผลสัญญาณ สารกึงตัว นํา การประยุก ต์ สิงประดิ ษ ฐ์
จากสารกึงตัว นํา สิ งประดิ ษฐ์ อิเ ล็กทรอนิ กส์ และระบบ หลักการของวงจรขยาย การออกแบบ
ไบแอสและกา รขยายสั ญ ญาณ ขนา ดเล็ ก ออสซิ ล เลเตอร์ วงจรสวิ ท พี ช คณิ ตบู ลี น และ
ระบบเลขฐานสอง อิเล็กทรอนิกส์เชิงตัวเลขเบืองต้น วงจรรวมเชิงตัวเลขและการประยุกต์
4013502

อิเล็กทรอนิกส์ ขนสู
ั ง
Advanced Electronics
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4013501 อิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น

3(2-2-5)

หลักการ แบบแผน และการออกแบบวงจร แหล่ งกระแสคงที วงจรจ่ ายแรงดั น
คงที วงจรขยายสัญ ญาณขนาดเล็ก วงจรขยายก าํ ลัง แบบต่ า ง ๆ วงจรขยาย สัญ ญาณแบบ
ดาร์ ลิงตัน วงจรขยายดิ ฟเฟอร์ เรนเชี ยล วงจรสวิ ทซ์ วงจรชมิท ทริ กเกอร์ วงจรมัลติ ไวเบรเตอร์
ชนิ ด ต่ า ง ๆ วงจรออสซิ ล เลชัน วงจรจู น ออซิ ล เลชัน วงจรกลับ เฟสและ วงจรเลื อนความถี
การไบแอสเอฟอีที และการนํา ไปใช้ง านโครงสร้ า ง และคุ ณ สมบัติ ยูเ จที และการนํา มาใช้ใ น
วงจรออสซิลเลชัน วงจรสือสารและการมอดูเลชันแบบต่าง ๆ
4014402

ฟิ สิกส์ เชิงรังสี
Radiological Physics

3(3-0-6)

ความรู ้พืนฐานทางอะตอมและนิ ว เคลีย ร์ กฎการสลายตัว การสลายตัว
ให้รังสี แ อลฟา รังสี บีต า และการปลดปล่อยรังสี แ กมมา อันตรกริ ยาระหว่ า งรังสี แ กมมา รังสี บีต า
รังสี แ อลฟาและรั งสี นิว ตรอนก บั สสาร ต้น กาํ เนิ ด รัง สี รัง สี เ อกซ์ การเลี ยวเบนของรัง สี เ อกซ์
การตรวจวัด ปริ ม าณรั ง สี การวัด โดสของรั งสี การนํา รั งสี ไ ปใช้ท างการแพทย์ เกษตร และ
อุตสาหกรรม กิจกรรมนิวเคลียร์ ผลผลิต โทษของรังสี การป้ องกนั และปั ญหาทางรังสี กบั สภาวะ
แวดล้อมและชีวิต การนํารังสีไปใช้ในทางการแพทย์

4014405

ฟิ สิกส์ เชิงสถิติ
Statistical Physics

3(3-0-6)

ภาวะสมดุ ลทางสถิ ติ กฎการกระจายของแมกซ์ เวลล์-โบลทซ์ มาน อุณหภู มิ
ภาวะสมดุ ลของความร้ อน งานและความร้ อนของระบบหลายอนุ ภาค กฎข้ อแรกและข้ อที สอง
ของ อุ ณ หพลศาสตร์ เอนโทรปี การประยุ กต์ ใช้ อุ ณ หพลศาสตร์ คุ ณ สมบั ติ เชิ งความร้ อนของ
แก๊ส สถิติควอนตัม สมดุลของปฏิกริ ิ ยาเคมี สมการเอมพิริก ัลของสถานะ
4014502

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
Digital Electronics

3(2-2-5)

วงจรรากพื นฐาน พี ช คณิ ตบลู ลี น วงจรคอมบิ เนชั น วงจรเข้ า รหั ส
วงจรแปลงรหั สวงจรเลขคณิ ต การเลื อกข้อมู ล การกระจายข้อมู ล เกทชนิ ดอิ นพุ ทชมิ ตต์ วงจรพัลส์
วงจรมัลติ ไวเบรเตอร์ ชนิ ดต่ าง ๆ วงจรนั บและหาร วงจรนับแบบซิ ลโครนัสและแบบอซิ งโครนัส เกท
ชนิ ด 3 สถานะ บั สและการเชื อมต่ อรหั ส วงจรซี เควนเชี ยน วรจร A/D และ D/A สเตทแมชี น
ไมโครโปรเซสเซอร์เบืองต้น และหน่วยความจําชนิดต่าง ๆ
4014504
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
พลั ง งานอะตอม ระดั บ ชั นพลั งงานอะตอม การคายแสงแบบต่ าง ๆ
แหล่งกาํ เนิ ดแสง ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรั งสี กบั สาร กฎการแผ่ รังสี การนําไฟฟ้ าด้วยแสง
เส้นใยแกว้ นําแสง ท่ อนําคลื น ไดโอดเปล่ งแสง ผลึกเหลว โฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิ สเตอร์ หลักการ
ของเลเซอร์ แสงโคฮีเรนท์ เลเซอร์ แ ก๊ส เลเซอร์ ข องแข็ ง เลเซอร์ สารกึงตัว นํา การประยุกต์ ใ ช้
เลเซอร์
4014508

ฟิ สิกส์ เชิงคํานวณเบืองต้น
Introduction to Computationals Physics

3(2-2-5)

พืนฐานการเขี ย นโปรแกรมคอมพิว เตอร์ การแกส้ มการไม่ เชิ งเส้น และ
สมการแบบเมทริ ก ซ์ การประมาณค่ า ในและนอกช่ ว ง การถดถอยเชิ ง เส้น วิ ธี ก ารคํา นวณ
สมการเชิ ง อนุ พ ัน ธ์ส ามัญ และเชิ ง อนุ พ ัน ธ์ย่อ ย การสร้า งตัว เลขสุ่ ม การประยุกต์ ก ารแกป้ ั ญ หา
ของฟิ สิ ก ส์ ด ้ว ยวิ ธี เ ชิ ง ตัว เลข แบบจํ า ลองและการประยุก ต์ ท างกลศาสตร์ แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
คลืน ควอนตัมฟิ สิกส์ และฟิ สิกส์ของอนุภาค

4014509

วัสดุศาสตร์ เบืองต้ น
Introduction to Materials Science
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4014406 ฟิ สิกส์สถานะของแข็ง

3(3-0-6)

โครงสร้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องอะตอม พัน ธะอะตอมของผลึ ก และ
อสัญฐาน ผลของโครงสร้างอิเล็กทรอนิ กส์แ ละพันธะต่ อสมบัติ ข องสาร ความไม่สมบู รณ์ ข องผลึก
สมบัติ เ ชิ ง ไฟฟ้ า สมบัติ เ ชิ ง กล สมบัติ เ ชิ ง แม่ เ หล็ก สมบัติ เ ชิ ง แสงของวัส ดุ ประเภทของวัส ดุ
โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุผสม และสารกึงตัวนํา การผลิตและการใช้ประโยชน์
4014510

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขในทางฟิ สิกส์
Numerical Analysis in Physics

3(3-0-6)

การคํา นวณจุ ด ทศนิ ย ม ความแตกต่ า งการอิ น เตอร์ โ ปเลต
การ
ประมาณ การหาค่าของการอินทิเกรต และอนุพนั ธ์ วิธีการอินเทอเรทีฟ การหาผลเฉลยของสมการที ไม่เป็ น
เชิงเส้น การหาค่ า ระหว่ า งจุ ด และการประมาณโดยใช้พหุ นาม การฟิ ตเส้นโค้ง ระบบสมการเชิ งเส้น การ
แปลงฟูเรี ยร์ แ บบเร็ ว การหาคํา ตอบของสมการอนุ พนั ธ์แ บบธรรมดา
และของระบบ
สมการเชิงเสน้ การวิเคราะห์ความคลาดเคลือนการคํานวณค่าไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั
4012501
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับนักฟิ สิกส์
3(2-2-5)
Computer Programming for Physicists
การเขียนโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ด้ว ยภาษาระดับสู ง เช่ น ภาษาซี ภาษาซี
บวกบวก ภาษาซี ช าร์ ป ปาสคาล หรื อ ฟอร์ แ ทรน วิ ช วลเบสิ ก จาวา รู ปแบบของประโยค
การเขียนฟังก์ชนั คํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ตัว แปรต่ า งๆ การเลือกทิ ศทางการทํา งาน การโปรแกรม
อินเตอร์เฟส
4014204
เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลื อกต่ างๆ เช่ น พลังงานแสงอาทิ ต ย์
พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม พลังงานชี ว มวล พลังงานจากเซลล์เชื อเพลิง พลังงานนํา
พลังงานนิ ว เคลีย ร์ พลัง งานความร้ อ นจากมหาสมุท ร พลัง งานความร้ อนใต้พิ ภ พและอื นๆ การ
ประยุกต์เพือนําไปใช้ประโยชน์ การผลิตและประหยัดพลังงาน พลังงานกับสิงแวดล้อม

4014205

นาโนเทคโนโลยีเ บืองต้น
Introduction to Nanotechnology

3(3-0-6)

ความรู ้ เ บื องต้ น เกียวก บั นาโนศาสตร์ หลัก การวิ ท ยาศาสตร์ พื นฐาน
ที เกียวข้องกบั นาโนเทคโนโลยี เทคนิ ค การตรวจวิ เ คราะห์ โครงสร้า งระดับนาโน พฤติ กรรมและ
สมบัติเด่นของโครงสร้างระดับนาโน การบูรณาการของศาสตร์ ต่ า งๆ เพือใช้ในการศึกษาและพัฒนา
ทางด้านนาโนศาสตร์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีในด้า นอุต สาหกรรม การแพทย์ กีฬา ผลกระทบ
ของนาโนเทคโนโลยีต่อชีวิตของมนุษย์ในปั จจุบนั และอนาคต
4014511

ฟิ สิกส์ สารกึงตัวนําเบืองต้น
Introduction to Semiconductor Physics

3(3-0-6)

บริ เ วณบริ ลโลวาน โครงสร้ า งแถบพลัง งาน มวลยัง ผล สารเจื อ ปนและ
ความเข้มข้นของพาหะ สมบัติ เชิ ง ไฟฟ้ า และผลของฮอลล์ สมบัติ เ ชิ ง แสง ผลร่ ว มเชิ งไฟฟ้ า-แสง
โครงสร้า งแบบวิ ธีพนั ธุ์ บ่ อ ควอนตัมและวิ ธีการทางด้า นปฏิ บัติ เทคโนโลยีการสร้ า งสิ งประดิ ษ ฐ์
สารกึงตัวนําต่างๆ
4014801

การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพฟิ สิกส์
Field Experience in Physics

3(200)

ให้มีการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พฟิ สิ กส์ ในสถานการณ์ ประกอบการที เป็ น
เอกชนหรื อหน่วยงานของรัฐ ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัวโมง

